Dovoľte, aby sme Vám predstavili projekt výchovno – vzdelávacích IMAX dokumentov. Kino je
nielen miesto zábavy a oddychu, ale tradične sa venuje aj výchove a vzdelávaniu. Radi by sme k tomu
prispeli aj my, formou organizovania rôznych podujatí a projektov, určených pre deti a mládež. Pripravili
sme a ponúkame Vám možnosť navštíviť organizované filmové predstavenia. V kine CINEMAX BORY
v Bratislave, ktoré ako jediné na Slovensku premieta v IMAX formáte, a tak umožňuje nevšedný filmový
zážitok, nájdete možnosť spojiť zábavné s užitočným a prostredníctvom filmových dokumentov rozšíriť
vzdelanie Vašim žiakom a študentom.
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IMAX DOKUMENTY
- cenník
1 dokument

6,00 €

2 dokumenty
súčasne
3 dokumenty
súčasne

10,00 €
12,00 €

minimálne 40
žiakov
minimálne 40
žiakov
minimálne 40
žiakov

1 učiteľ/ 20 žiakov
free
1 učiteľ/ 20 žiakov
free
1 učiteľ/ 20 žiakov
free

Prečo filmové predstavenie / dokument v IMAX formáte?
Technológia IMAX (Image MAXimum) posúva sledovanie filmu na celkom novú úroveň. Obrovské
IMAX plátno (v CINEMAX BORY má šírku 23 metrov a výšku viac ako 13 metrov), najdokonalejší
zvukový systém a pohodlné kreslá sú zárukou maximálneho filmového, kultúrneho a vzdelávacieho
zážitku. Navyše, pri technológii IMAX 3D, v ktorej sú aj nasnímané aj nami ponúkané dokumenty, je
zážitok z 3D filmu oveľa intenzívnejší - z plátna vyskakujú 3D obrazy (bytosti, aj neživé veci) a vy máte
pocit, akoby ste boli priamo v centre diania. IMAX 3D okuliare rozdelia obraz tak, aby ho obe oči – ľavé
aj pravé – videli z rôzneho pohľadu. Mozog potom spojí oba tieto obrazy do jedného, a vytvorí tak
maximálne realistický 3D zážitok.

1.

OSTROV LEMUROV: MADAGASKAR
Vydajte sa na dobrodružnú cestu po Madagascare a objavte
kúzelný svet lemurov – tvorov, ktorí si pamätajú na dinosaurov.
Obývajú našu planétu už 60 miliónov rokov. Príďte sa pozrieť, ako
vyzerala Zem a ako žili naši predkovia. IMAX vám prináša dokonalý
3D zážitok. Preneste sa tisíce kilometrov ďaleko na ostrov
Madagascar a dotknite sa minulosti Zeme. Sprievodcami vám budú
lemury, s ktorými sa inde než na Madagascare nestretnete. Druh,
ktorému hrozí reálne riziko vyhynutia, vás prekvapí svojou
priateľskou a zábavnou povahou. Lemury predvedú svoje tanečné
kreácie a vám neostane nič iné, len sa baviť tak akoby ste tancovali
s nimi.
Dĺžka: 39 minút
Žáner: dokumentárny/krátkometrážny
Viac o filme: http://www.cine-max.sk/1094/filmy/archiv/ostrovlemurov-madagaskar

2.

CESTA DO JUŽNÉHO TICHOMORIA
Cesta do Južného Pacifiku návštevníkov kina vezme na úžasné
IMAX 3D dobrodružstvo. Zavedieme vás na krásne tropické ostrovy
Západnej Papuy, kde sa akejkoľvek forme života darí nad aj pod
hladinou mora. Pripojte sa k Jawimu, mladému chlapcovi, ktorý vás
zoberie na cestu za poznaním na toto magické miesto, kde môžete
stretnúť veľrybie žraloky, morské korytnačky a ďalšie ikonické
morské tvory. Južné Tichomorie je domovom viac než 2000 druhov
morských živočíchov. Toto exotické miesto ponúka najrozmanitejší
morský ekosystém na našej planéte.
Dĺžka: 40 minút
Žáner: dokumentárny/krátkometrážny

Viac o filme: http://www.cine-max.sk/1096/filmy/hrame/cestado-juzneho-tichomoria

3.

HUBBLOV TELESKOP
Zažite pútavý príbeh – plný nádeje, zdrvujúceho sklamania, oslnivej
duchaplnosti, statočnosti a triumfálneho víťazstva – to všetko vám
prináša nový film Hubblov teleskop 3D, v poradí už 7. film
spoločnosti IMAX z prostredia vesmíru, ktorý pre vás pripravili tím
IMAX Space – držitelia množstva ocenení. Hubblov teleskop, ktorý
je nakrútený v trojrozmernom formáte IMAX 3D rozpráva o oslnivej
životnej ceste Hubblovho vesmírneho teleskopu – najzásadnejšieho
vesmírneho zariadenia od dôb, kedy Galileo vynašiel teleskop
alebo od prvých krokov človeka na Mesiaci. Diváci budú
doprevádzať posádku lode pri vstupe do vesmírneho priestoru, kde
astronauti plnia najťažšie úlohy v histórii NASA. Tento príbeh vám
umožní zažiť nesmiernu silu pri štarte lodí, srdcervúce neúspechy
pri plnení úloh i dramatické záchranné okamihy. To všetko
z fantastickej blízkosti.
Dĺžka: 42 minút
Žáner: dokumentárny/krátkometrážny

Viac o filme: http://www.cine-max.sk/1095/filmy/archiv/hubblov-teleskop

V prípade otázok nás kontaktujte: kinoba@cine-max.sk; +421 918 984 166
Tešíme sa na spoluprácu a na stretnutie pri maximálnom filmovom zážitku v CINEMAX BORY!

